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Förbundet står starkare men lagstiftrtittgen lika osdker

bet gungnu verksamhetsåret harlrineburii en stärkt ställnirrg ftjr Förbundet f«ir Ekopar'lien'

fugiitiingens hållbarhet och Ekoparkens ställning är fortfarande osäkra'

Förbundet betraktas i allt hogre grad som en viktig part i alla diskussioner om Ekoparken'

Förhundet ingår sedan trosteii \i'sl,tillsammans med Kommittdn for den Gustavianska

larken, i läns-styrelsens salnverrkansgiupp ttir nationalstadsparken' Förbundet har erhållit två

betydancle pro3åmUidrag, ett fiir KuliurtruvudstaCsåret och ett för Agenda 21' som gör det

rn,;ltigt att unåer ett år ha en kanslist' Diurgirrdsfon'altningen upplåter åt ftirbundet

tillsammans med föreningen Stora Skugga; en kontorslokal' Förbundet har erbjudits en plats i

Håg;,".-iralen, när der,ria provisr-'riski invigs i år' I invigningeu av denna entrd till parken

och de skulpturer som skall markera irationalstaclspar:ken deltar forbundet mycket intensivt'

Förbundet liar erhållit två miljÖstipendier onl samrnaniagt 70'000 kr' ett från Solna stad om

20.000 kr och ett från City Hotets mil-iöfond nå 50'000 kr'

Lagstiftningen har prövats vid tr'å tilif;illcn' Det ena töra året då Norra Länkens dragning

g.iio* Believuepaik"n ouglordes till törnrirn {är parken (se forra årets verksamhetsberättelse)'

äet anclra Norra Länkens Oit via I{jorthageii-Värtan' som utfoll till parkcns nackdel' Tre

betydelsefi.rlia ärenden ligger för priivniug i Itegeringsrätten: F)'sikcentrum' Norra Länken

*.il* Roslagstull och Fiescati oitr t<v Fysikern (studentbostäder på Lappkärsberget)' I

samtliga fal galler rättsprövningen intrång och skacla på det historiska landskapet' Medan

n g*rägrrän-en ifråga om intrång gjofi sin uppfattning klar genom Bellevuefallet saknas änntt

p.ulri, ifiaga om bedömningar av skada på det historiska landskapet'

Visserligen är de uppdykanile byggnaclsprtrjekten inne i parken fortfarande många:

Frosunåvik, kv St äg.Ui"r, UÅ'"ttitetet-Frescati, Storängsbotten' Biskopsudden m'fl' Men

kanske står vi litet bittre rustade efter Regeringsrättsdomen om Bellevueparken att avvisa

dessa. OS år 2004 ätinte längre aktuellt - ctt orosmoln mindre' Österleden är lagd på is' men

ett markreservat finns kvar i forslaget till översiktsplan för Stockholm'

I)ärernot tilltar byggandet strax utanltir Ekoparken och nationalstadsparkens gräns' Solna

kommun planerar å"n randbebyggeise från Haga Norra till Jåin'a krog och ut på Jän'afiiltet som

lägger eniusfarad utefter Hagäparken och norra Brunnsviken' Sollentuna planerar att bygga

stiJx norr om Ulriksdal-SOrentorp i den betydelsefulla Järvakilen och i ett område som 2[r ett

biologiskt kärnområde av stork,ikt flo' Ekoparken' Ornrådet kallas Margareteborg och kan

växa ut med egen pendeltågsstation till en mycket tätbebyggd stadsdel' Nacka planerar att

U.UVggu hela stranden från Saltsjöqvarn tillNacka strand i ett område som redan i sig är ett

riksintresse - hamninloppets ftrkasiningstirant - och som därtill utgör en betydelsefull

inramning av södra Djurgårdens del av nationalstadsparken'
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Verksumhetsmål fi)r I 997
Styrelsen har vicl ett par tillfiille:r diskuterat ihrhundets roli ocli förbundets starka och svaga

sidor.
Statlgama uttrycker förbr"rnclets l4:p-iiit't':r vi;! Ftiri(ol'tat uitryckt talar starlgalriil onl t-öljancle

uppgifler:
41! ber,'ara rlch utveckki Ekcprar,kr'n:; r'iirr-lcti

att infbrmera och väcka opiLrir:n (,il1 F,k(lp;ir"kens värcien

at! utvcckla kultur- och fiiluitsliv ii:crn }-ll l'parken

att sarnverka nted medlentsfiiren i ngamil
qt! söka stijcl av in- oclt utlänclska fijreriingar

al-l rzerka för a1t likoparlierl blir l'iircinåi liir "eiensLtrplilra 
stuclier' *

lrörbundets roll är att f'ungera:;onl "Jrsrapli'i:rganisi'ttion" för mediemsf-örettingarna och

samordna deras aktivitete;, ftireträcia clcsc;i geniensamt och stitnrtlcra dem till olika aktiviteter

r:,:h projekt inorn F,koparkelt. trri!rbriliile i si''rl! inle i iiirsta hand orcltur egilil arrangemang och

clrive egria projekt. llr:tta skaii hclst skr gr::.rt;nr ri-re':i!emsf tiretrii"rgiirna'

:'lt\,fkan ii:'lii kutuii s;.t;:ila n:it;lxlt.1!ii".;; i:f;i:iri:;itiir;'lt-'t'i tijr:;r':li*1 itv lllloparl';crl'

!r.iiilrlranhiii;riugen ;iionl för!''tii-i{'i:i i;r ii;ii';li;'in',r:k;'i viktiSl'

Svagirciei, ijl'ii'iirn{iiraiit {je q:l:a rii,,rir-"t:.'iri a or:h ai-llr-rin!str;rtir';i rcui-lrserila' i}cs:;a restlrser

bc'fråvcr irttc l,ara sii slorit. j\,!.,r'i i:it tilii,iii:tii'!] il'r,' .:jt-r i:.tst;rtlrc:is r;t:li u:ii ;,in:,tiiiiei' pt:ngar ft'rr

i nteln irr lormali on c(,h vi ss exic rll irl Öi cs t ;:r'its;lrcire l l:elrtii s "

Veri<sarnhetsrtrålen k 1997 iiar itotrceriilcriits iti-r

. irenorniiirar"lciet av förhunc{*[s i1,:11cg;rt,Jt I Ku!nsivtlr'tulstuti'98,
* ]i:nrt:r'il-;g('$ av iirr:slir:it-lgs1ill)Lli:1ill:ilt:t,i!ii,! (it:li i'ltttttt'i bulctn';.

r ii'n,cry:i'iivnii:gr:tt ;lv ett alti:,li ,:.qt;!i:,:rlct:ilgspririekt i I:ilrcparkerl och

c stärkattr,le av ftit'bit uci,-'ts ;ttlil:itii:tr;,ri i i:;:'

Samtidigt har styrelsen cliersträvat ;ltt

" få gocl kontakt mcrl förhutld'.^1ii r"rildiet;rsfiireningar.

o prestera väl unclerb,vggda renlissvat

\- . lå f"örburi.let respekterat $i'!ll1 sl:!ålirÖi ii:i Llkrlparkr:i'ts intresscrt"

L

Kulturhuviltlstsd'98
Förkrundet sökte och erhö]l bi<lrag orn 400.t!00 kr för deltagande i Kulturhtrvudstad'98'

Pengarna använcls dels för att ar:ställa en kiirrslist, tillika projektleclare ttir iletta" Maria

Karisson, dels för marknadsfoling av c1e p';ograma'ktiviteter soni thrbundets föreningar

genomftir uncler mottot [;örertingslivels nttiiortalslutlspctrk - ]ikoparken i t'itru hiartan'

För planeringern av prograinali-ii"'it';'ir"'t'':a' iiliiip irreJ ;tieer uclt utlbititrriti;;' ii;ir tiirlrLrrrdei

inrättat ett programråd.-Det har letts av lörre l':ultitrchefen i Stockholm' titlika föne

crCtörand,:rl för Jlat:r-Bn.lnri.",viheil,"-: r.'ii'ntir:r' IIatrq lÅnlaiderrsirirrn' [:]n rad nirrrtnl<trnniga

program ltar skap,ats av ltirerlit6lili {iLi1 iir-r''iq'ti' I}i:1 itl*rlgnlcrrrs tiirtl'iipatrcle ilv

kuliurhurudstacl'98 i tryekt;i ili'{}g.i;ii1 ti:ciI ;ril itit;ruel' lin trycki broschy'r'i<onitrter att

clistribueras i 10.000 ex.
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lntäkterna har varit 100.000 kr i birhag sott-i ittb':taits först efter årsskiflet ot:h koritnarlenra

54,856 kr inkl det i adn'.ilristl'iliivir iit;stna"itr'''-rnr 3.000 kr. Iiostnailcrna ritgi-ir:r fiärnst av ltin

till Maria Karl:ison.

§itud or.:ir msIwr l,h,irl*irs

I'}roiektet syttar till att erlgilgclil ttttt;t :liltictlurjc att skriva r'ipp';atsel oln salllsf'eji:i nreliati stati

och natur, eventuellt tillärnp*cie irå l-ikt.,yralkctt- l'rn pr'ogramtol'.lcr ooh ett af iisch ftir detta har

sänts r-rt lill ett stort nätverk av inslitr.rtioncr ocli aka'letniska fiireningzr' t'rogramftrldem

utai'tretacles och ett adiessr^egisir"ri" t tilir] i;t1i.''i',rti ;t'i [ ]l;'ilta (i;:e'"'itt. 'l-r',: i:ire jästt ingal' har

anordna.ts. Jiln littcrelurdatahls iii'rir:dei'1;;-.1:rlir,'ggnnc,, l-)er: sl:atrl l;.i.tnua rlås;irir !ttternet. Artretet

uttiirs a.,,Roherta Sciaccitl. litt tiriirl :ifiii-lr;reru1c:itlttr skriver B-'C ocli nlagisterttyrllsatser har

v,.u'it i liorllakt niecl kar-istriet ellri'tir.!r-.'.,',i', iir, iii'rbirtrdelr kontaktf,er§oili:r' [)essra {brrrir:dlar

kontahtt:r nrcd ctt lirrskan:ätrilrl! s{}l'ti livripi:'r rtllo Jrarrrilel;1. l}en fiirsta flitctig:a ttppsittsen iir en

Li-up:psirts ikultiirgcog'ritli:irr i.":trii !.:,r''rir:rir. F-iillrtili'.iliJslinpil l'll;:rit I),1rrl'1xårderr' en stttclie

av ett kr,rIturlans"lskap i f'ör'änclrilig.

Ar tiirlra!lr:t hiir hirirrliils ?(i *r)ii Lr e rlt,r!l,l:r. I'.i,;r;ltiaiitt:rii Lx:iiipi:l'si§'. unri*r iiret p;i itl'3(r:i kr

trri,s,:hyr cci;;rlfisch:iltnrt c!isti'ilriili,ri] irlir'll:lii:illd iitstittttlilnct'i-'utl llkll{.!(::itri:ika itiretting,a.r

l,iirli. l-ialili'.

{}verpriir,,§i?t.g

sakä1lale . f)cir nya ntiljObalk sot-:l l'cgtrl'iit1,iri"r r,'älliili !liglga ilrrlprlsition ctl1l k()nlnler att gc-

Srlrn bcriits av C.,;plcl-teririlrsti,;rslilrij iit.:ii:rii*it siiii\.14 irvli'kll[:ar iitutrtlena. l','1.:,.licnlntat ar''

l!;iy!r11p;rr:ts sitl'r:lse i.,;t,'i r:1[ iJ:ti:?! lliii l,it;rjr; ,it:.isi.i. r'iik*1 -4.r tln lt',rc, sir tiit;;- irr:i-t

lrrlle1skr'iii';iiiijc yerksanlhci.. !"'il iii1i ii:;'l;ri;l:tjl!ij"r1 §Ili1 ircla ';r'h.illit tlt I'ritir"ag lt;'r n":axirnalt

i0.0ij0 kr liil adv*i".lttiir:v,'idi, l';;t,r. \',-,:'ii1:;tl:.r i:i'ii,rti-]i,".; il,koparksiiiiti''i'

Remisser", uppt,ilklningur *t:lt st'ti lil s r
tl e r gi tt n,s k u t r ticl go r de n

I'lancn gäll,Ce en omdisponel"ing iiv t'tt-rrtlii rrii! viixtfiirsiil.iningcn' I}t:n tnl'liinrtsiittningar att

Iåta i:tt älc1r* hus kornma" [rättr:r: tiil si;r ;iiit. i:'iirbLrnilet irrst'jrnde i ctet t'en-iissvar som föreningt:n

l.i owr D.i u rgår:riert s V iin t r e r: r,itii ri:'ti r',i'

Brohclturd. ,\olntt
'I'illsarntnirtrs rnecl Ilaga-Rrriiritsi'ii'l*;;ri \"liitiii-r;"r-ich Ki;ttrrrittda tli'Cu-stnvianska I'arkett anslig

tutfolmnir,g som shtllle bli fiir 1tåtl'llliprilxdc F'iitlrtltii'le t 1'rkatc i111 f;:llv'ggcl:r:n l';t.'rr'ie skjutiis

tillbal.;a och göras nilgot läglc Ii;i*s.\'it i;iir't;is 1i1i d.'t laliilsl<apsrt)lri sonlofi1$dli parken' Solrta

kot1ttt'ltil't -i1i,tt'itpi1-,i':,1.1 ':ti :t i'lii r''li ,:llrl,llilir 
"ilr:i'rr.] 

:'i lir iii"-:li';1:rpiri'

/ ),:rirt',:.4-s ';:lt i]lkl

fi'ån Saits"iti Qvarri tili lrinnburiä vtll \r. c'ii i;liuleleri ttlr rli;riiiiicrai:d* uttorriutiltg. ttlt

l'örka-stningsbranten tir ett riltsilltre§,§r iitt i-ir;'.'ix:t tclt lttt hiir:syn btrt'tas till
rrationalstaclsparkens onredeilril"ii uingivi:ittr.:, va'J sotn i propositicnen kallas "L'ullertzon"'
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Förbundet har haft fortlöpande kontakt med den arbetsgrupp av nackabor sonl sedan bildat

Strandskyddspartiet.

Kl 1"1; si l; r'Y n, l oltpklir';sl:et" ge' t
'(j'*tl,ltt i;uset iiigSis pir err 1:- pl;tis cr,:1i iltl r-ilrt iiti* ir.iot'ls irtet ii.t: l\;'tt i'åtititual ltiilii' iinser

påtagii gt och negativt.

Förbunclet biträder troencle nå I.appklirrsbcrElet som (iverklagat och sedatt begiirt rättspr:övning

av regeringens beslut.

h' ör' t' t) tl s b u<'kut, G tir t ie t

liiirhrurclet har stött iljr.rrgiirrle rr-l-iliii \i ät'L-rt: N.'liliiisk-vtldstiirenings invätdningar mot Ccttii

iryggc. li*i Iigger vi:iscrligcll r.riunii-it'ti:tlir:i:;,r-l:ita.isparlie:n r*ett intt: !iing: ili::lri ilcss grlins ach i

eit-områtle som ticligare älit sig in i i,aeiugårdsgärclc pi-i elt syrtncrligen ol;;r:kligt sät1' tstt nYtt

stofi hus, dlirtill parkeringshrls. sorll r,'anligen ilte trlir siirsliih rrackra, i<itn irite accepteras'

Kr slil e dni tt gs t un ru:l ge nom Ii e- r gs hit *r u
[]örtunclet tiilstyrker vartrt tttnneln ine;r iitr,'iirrclrr rllol att llya arrl'liltgrli;rgai'byggs på

nalurmal'k 1ilr att ta upp r-rcit red kralili:,"lirirliji'n. lititbtini-li:t iörortlatlc att kraftleclningstutrneln

k rirr rt uti i t i it' r.t1'lpl'a1.. t;rl s i ät't::rile1.

År'c nriet iir iir'erk ltigla.t.

Kårhus i Frescati
Förbundet awisar med skärpa tanken på att byggu ett stort kårhus invid universitetets A-hus'

Allhuset skulle ha btivit kårhus men används nu till annat. Planen bidrar till ytterligare

fiirtätning av universitetets vildl'uxna och röriga arkitek-tur'

,\Ictrtboxen. Solna
Avscr b-vgilantle av garage oclt l;-tlt:tor srx: lig.gert' rrtar-lfiir parketts gräns tnen i omedelbar

anslutning. Iörinrtdet förr:rdar en piar:i:r"in1: liingle {i'åil grärseir" l.-loltra kcr:nrttn och NCC

Iiygi5 har uppvaktats i ärendet.

ll'[ar gar e t e lt or g, So I I e ntuna

L,i-t rirycket stort bostaclsornråde och ett arbetr-sornråCe pianoras ruorr off I llriltsdaliSörentcrp

Irörbunclet avstyrker all exploatering rnerJ tanke på Jiilvakorridcrens oerhtirda be§'delse för

spridning av djur och växter in i l"lkoparkcir.

För!:un,J11s orr-lför;rnclc har rli:ltagit i oninir:'lrsntiite mot bcbyggeirlen octl l'oitlöpande haft

kcntakt tuc:d cle g,rul]l-\arl'i Sollentui-r;l li$i1l L,'to',ar[r*'i:ir i-!csstl pliiiici'

Stort'!rtgshotten
Dc.n hrlridna hög\,'rikten ö:iskirr li'rgga';t1i r^,' tl sl.r-itt rliaii på tk lr-iiriitiiot'dlr yfi'r'nil ristr:r itrll

Storäirgsviigen på grunclaT att rrriliiifiirvaiiiiitr;tit r Str.rckhr-rim ilirnil ut !'i:s gonlla srail rliirLl\r

han<i skall sökas inom K1:s cimråde. Oni clctla ';isar sig omiijligt skall ett helhetsgrepp tas på

Srorängsbotten. for att aviägsna fcir parke'ii iriimirranclc- verksamh*ter sorn hillörsäljning,
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bensinlörsäljning, stormarknader m.m. och ftjrstärka den svaga spridningskorridoren i denna

del av parken.

Stude nb o s t adspl at tfu r m i Vcir t an
Som en tillfiitlig lösning på studenters bos{adsproblem har ftireslagtis att en bostactrsplattform

ankras upp i Våirtahamnen. }'(1rtrr-ir:det iiar avstyrtrtf me'il tauke på atl den tiinkta plattfirrmen är

mycket stor och att det fi'ia läget vicl kaj l"rlir rrrycket olyckligi.

Ov e r s i k t s p I an .fitr S t o c kh o I nt

Principer och ftirhållningssiitt är tilltalaniie i iien n1'a översiktsplanen. Iln särskild clel är

Staclens byggna<lsordning, som rttretler kai"aktärsdrag i stadens byggnadshistoria pir ett rnycket

ftrtiänstfullt satt. Men konkret handling iir inte allticl kopplat till principenra.. F-örbundet

väncler sig rnot att markresen':rt ltrrtfariltlcl,ir 1;ehålls Iilr Ös.ierierien och påtalar att siöfarten på

Värtahantnen till stor del hijr rJir"iqci:ir.': til! ritilrii lramnari och att L,<-rr;ddetis oljehar"nn bör läggas

n,:rJ. Likasii betonar lorhurrcji:l ir,;ir,';.ici'.,'.;-n i:'i;tt1 t:r häns;,'n till naticnalstadspiirketts r'ärden

ocksii i cics:i ''huflei'tr:on". h4iliiirriiriri l:i-!i r.:ririls tyciiillart'och såiltas så att ile gagllar en stad

:;onr rii lti,:l:lttsam all lsi'a i.

htorru Llinken
Irörbundet uppvaktade tillsamtlrans meri Nritu;:sk,i'cldsförcningen i Stockh'rln-rs 1ärl riksdagens

trailrkutskott hiisten 1997 irir'iir h*i::,rt',iIiit.:'.r;li irv r'-!ierittg.ettt; tl'i;iiiilroiitislilt pt'oposilicin, med

trl.a utiiliaric kreditgarirllticr lijr l'lr.'ir* i iir,i'-i'*. i-t*t iiirsl.ig ioir; i siLtici ar'1l:hruari lliggs på

rilisclagcirs Liorii irr*lråil*r: i,.rL:ill!';i:r.ii cli'?i iiiii:el':a.rlia l;reclitgrrriutficr fcr l.'lorra Länken.

I-lctilr ln,r(:rt:ri.r i:i'.r,;tvis intt ati llirrkilr ittlr- i'.irn };ttinma alt atrtualiseras igclt ir{'il att det är

vil<.ti[li iitt fijrhindra en utlirrr:ttting,lv iii*liortr :;om :ikaoitr parken. {]tgån}1§n a','t'åtir';pröl'niligett

av plernen ft-rr itoslagstull och irrescilti har diirli-ir tbrtsatt rrrvckr:t stor betvtt:lse.

Därutövet har förbundet trppvaktat cenir'i"1:at'tict i liksciagen.

Årliklar cirn Fysikcentrum cch om h-Yggi*trt:s:leuts kainpanj tör en ändrad iagstiftning om

palken har varit inftrda i dagspr.:si,en'

os 2004
Under våren intensifierades diskussionema orn Stockholms stads OS- ansökan' I enlighet med

ordförandekonferensens ställningstagande till policyprogrammet arbetade styrelsen för att

s?ikerstätrla att inga anläggningar i parken skulle skada den och att alla anläggninga'r skulle bli

tillf;illiga. Förbundet begärde och erhöll utf;jstelser att Kaknäs skjutbana efter spelen skulle

återställas till naturmark.

S u m v er kun s g r upp e n- rc $ ru nfr åg u ru

Förlrunclet i:ar länge efterslritvat ati h!; irt:i'rtiallrlttt ierjarnot trv lätrsstyrelsens satnr,'erkansgrupp

fcir naticniilsl.a.dsparkcn. Seclliir iii,isiiii i 9!i ,' ;it' itri.rurtiict tilisar;litti',ns ntud i"t;iti;iiittel för

Gustal'ianska Parken permanenta Itillntite i'av samverkansigruppelr. Cirr-rppen leds numera av

länsrårJr:t .Bo Hanssnn. r'ilket är r':r'cJret i'äi";!elirilt liirrbtlrrdels l'epLesellfaltt är dcss orrllöralde '

(stenskulplrrer på tie platsc;: l:1r,ifi;t iiri;'i'a' i:iarlaicr'i:itialeri ceh [-irlivert'silctr:ts l'-tlaneuppllring)

har liägan tim ett otticieiit i'iiilr^tii iiiL praliic.i.ji,:;ituii:t'ii1r' 'qlttlt stirltrlalikailaiitlc ieit
arbetsgrupp med en represetittnt 1t-rr liinsst'rrelsc'n ocir en fiit Statens I'astighetsverk har

fiirbunclets orclförande lyckats ()na grtl'ppen kring det olficiella iramnet "lurrtion<is'tuclsJtcrrken

(llrikstlal-Itctga-Brunns,*ike:n-Djurgis'rfun" nied kortnamtret '!Vnlionalstlcl'sTtorkevt" szrmt att i

L

L



L

t )

marknadsftiringssammanhang använda namnet "Ekaparken"' På de tre stenarna skall namnet

"Ekoparken" ges en framträclande placering.

Förbunclet har arbetat ihop med Solna och Stockholms städer med invigningen av

skulpturerna och Hagatenninalen den 17 n:ra"i i ar.

F ö r b u nd ets sdrni ft tsf r s§ia w

Genom en överenskommelse med en av förtrundets medlemsorganisationer, Föreningen Stora

Skuggan, och med Djurgårdsforvaltningen har fiirbundet erhållit en egen kanslilokal' Den ?ir

belagen vid Natureni Hru, Stora Skuggans väg 30. t)en delas med löreningen Stora Skuggan'

Förbundet betalar del i telefon och hyra av kopieringsmaskin men ingen iokalhyra, r'ilken

Djurgårdsftirvaltningen generöst nag t:juder på. Förbrmdet har kunnat investera i

kåntJrsutrustning. För*rundet kon:mer ryrYcket "qnai:t 
att erhålla en egen hemsida" Tills vidare

finns hemsidan på wvr,rv.kretsitlcp.se, hos .lan Johanssons ftiretag med samma uamn, dåir

hemsidan också utarhetats.

Ekonomi 1996'01-01 - 1997- j 2-"1I
frör'hundet hacle vid ingången e',,';it'ii)* / i'ji iiciriliitin;rr ii1:pgli':niic ti1tr i(i"112 kr' \'irl utgtirrgen

avlir^1fi9:l';,rilenrinbel:iriil;ii:1;;:i'r. l+j'rr,i-, {rtl:;i:il:iii}ilcnila;'iii;*1kr;tii!;ti'rån4i)'000kr
i 99l- tril j :i7.ftlii) kr ',{ii'! , (.lr;s;:iiiriit:',:,1;.. ;;si',:i'i:. :ii: hiillfiil'lig iiii ';k: 'ivl1 i;rliektt'ri lilad och

\i,1-liilr;ri.ir.'.:ig;rtltli:,i]l I.iil;''".r1.''',i

Iv{ecllemsavgif'ten hrir urrder ar,rl v';rril !i}rl lr pi:r'iiiir-'iiil-rS (santnl;t scilr ltirrit ii-r'et)' }.insk'ilcia

kan bli indivicluella nredlen:ntar, dock utan r(.istråiit Pn. til'sluöte" tiir en år'sargilt om l0() kr'

lntäl<terna av Iöreningars nlrrcllemsa'.'1,-iiltei'her':l':r-ier" årc1 r'arit 20"100 kr" [)iirtill kornmer

enskilcla m,rdleinntars aviiifii.:i'rrlj i.8{ii} L.t'- }]iir"irrrniief i s1'.rrelse trcslntar i:ti*r ansiitriari fiån

inecllcmstörcning oni neilsäti.niitg :',ti r:rciii'r:iilsar. giiittlr i i'isstr f..*'ll

t),: s:;nr*ialriai,ria nigif:*i'nii iir!li:)ll ;::":'l il;l; ','aLii i'l'r 1-11'C..Jii kl'*'-'lt intiii'i*i'r:a c': I 
'1?-t)00' 

Ålet

irir.;"s:ilccl,:r; givit eit clverskct! i:r:i -l $8ii1<r'

Den löpanrJc adrninisti'a1iot:.-'rl, sotil he'irur-i;i.*l il'icd r,-reiilemsavg.ilte:r' har kosl'ai ca 30'000 kr'

men av tlessa kostnader utg,"i:: håtttrrer ;iiis1.*n i {1.U00 kr:. Jv{ecllenis;rvgifterna utgör ca24'A{)0

kr.

En detaljerad reclogörelse tör eki:notnin ges i årsredovisningen' flbservera tlen ltompietterande

redovisningen sorn r-lelar upp verksalrheten i Stad och natur. Kultitrltitvudstadsåret och

löpancle adrninistration.

Under år'et har ft)rbtur,Jet haft:l(, fficdlcnls*i'ganisiilioner (fÖrra årr:t 45)' Alla har betalnt sin

merl!emsavgift . 38 enskiida iir intli'.'ir.iu*ila tnedientmar'

Styrelsen - den nyo ortlningen rne{i avCförandekonferenser
§fr(slsen har hestått av s"iit lcciarnirii:l'{itrh ivå s.tirririt'anler'

i{ichard i\ilurt'ay, orrii.

Peter Scirantz, viuu iirdl.
Birgitta Bergqvist, sekreterare

Ndats Gullhcrg, kassör

Arne MartÖng
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Anne NtLrrray

Ilenrik Waidenströrn
Chn'ister Cir und er, srr ppleatrt

Jana Zupurrc. suppletnt

rtslt itt ledi,tiit}t, I ler iri k \i'irir[iiil.l.i'litt i. i;i.r1;'.;t:; iil -

Slyrelser, har löra årstnötets lll-\Irii!irt ttti uti ii,t'dr:ra deu n,vit organisati'rtten ruecl en mitrdre

styrcisr: (tidigare rrar st)'rclsc;'l I I ()r,1irl.rir: rilh 4 strpplelantt:r')' S.vl'tet t'ncil 'ninskningelr var att

{äen styrelse ntecl nrbetanCt li-:t!;rii'l*ii:r'isi;:1lr:t. 1?ir t:rr s{yrelse ltred cie'n ht;v-trtlsakliga trppgi(1en

alt rcpr.:serrtera föreningalri;l i tiirlrrtrij':t" 1 ili:tlot',i ltirlirrn,Jet v'uxil fltii'r r"lc r.irsprutrglig:a Ii2

{iirenin6larna till i<lagl4'6 liiri:riini:iti ir.ir ilt:i iiirr-lii varit'-lgörligt att iliotll :;{lteisen hålia koniitkt

nred alla fiireningarnrl. Enlirlt åt'stttii1,:rilrr:sirit-irt s!':rl]le kontakte n islället håliiis s'll{)lil

['iillrrtnrl*ts li:'liftigt i:l:irclr ciri:11i:i'f iir;lr.] { :;::iriiirlii'!.,. l<:r'iqiili:k;;lr'ti <-:';h fl*rl

viirdr,lirllt ocir r,'iktli.it,iil :;L5'i'r,i:;:i'i i;.ii:':,tjir!ti iit:;iii;iict':i(lill iraji iiri att iiii:1lii pa prakliska

iresty'r'. lian-rarlretct itti;nL st5't'*1sci',;ir'i:lii'.ia:'; =,*,J {t:l ittitldre airl-illet lcti*ttlSlei' litt'r'<:isutt

ädr:tigt;rt'ar lik;rli inte lttrsirll.ils i f''',:lr:ri i'i-'r:

T"re ordfciranelekernfere*rsL-r itariiiiliiis. ili:r; iiiriila. iriliis derr i6 april 1q?;/ i {li;ritriius
jelhffilssftns I {åstskcritail 'r;ci t-lvr:rjI:r'*. li;,,tiia siad iålrrrcle rit lerkalen sc*r:r är iltlräti,rE.l iill en

nat-urskola. Där clisk'r-lteracles cish faitrlad*s slutligt förtrundets policyprograni' F'n viktig purlkt i

iliskussionen \iar ffirhåliningssäitet ii[l pian*rua på Oi{ ät 2t}04 (*se neclan)'

l)en andta hölls clen 22 oktoher ltii) i prl: l lns.i"lopiiii':il instittttitln'en vicl lt'lrcttshögskolan'

ri nrnet var {örbunclets rlel tal'.;ln cl t: i ir l} i i t ;'i r : r'" r'it'l:r l a''!s:i ret'

inferrtiiation ttrrt akliir:lla nlar:iri1g*r"ilritrirr; §itntt t"rl disk'trssion ont dct i'[ficieila riaitttret på

p-mkeu ( st: nedan uilder § 51r,'g I L. tt rt r {l'i' il} l-':' 1i )'

Illa,let fiån ljko1:arkt:n erbjrirJt:r ,,n ,,'ui;1irli r:ril't:r;rtiotisr'äg liil urertrlenrsliircrrirgal och
'r 

enskilcla. L're "blarj" ltar utkonturi't '-:tli.i'ir i:r:it. iJc':t är 1ör'li1et 1'Ör att ge akt'irilll infi>rr::r'ttion'

Styrelsen korLstaterar a.t[ (iL-;lria itltci"ln:'ltii-'i::i" ät1 intr: r'rtr:i4r.iats på ett ellelitit"l' vis' Uiirenrot hitr

sorn t-itinve"t:r prol:k*i1 fiån stvr*iseiir; liiii-ntrlilil-ir;.iiien skickais uX {iltr sanr[lig;r iijretiirir*'ar'

'i rc guidarle håtturt:r' itar orilit::,is lirt' tr!t'r-;tit"iitl'lrä§ rrlL:illelnillar'

r'f ppig0lr,r/"

il rj iin I s;)k :.is{t i:t

Vlaiiailne i,r_rriiri

N4agnus (iabrielsson
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Valberedning
Il;r S..r'ec!ölt. criltöratlcle
Kyili .l ol-lan t:ii s::ii.in,

llirgitta I{irppr

N#s/it rir
Nästa verl<strmhetsår komrtt::i'.r1t prä;.;las rl ut[iitr!:,i;]lt ri.v l':i11,s1-:rr'ii'L:intltiriiil ilch gerttlmiilrandst

av prograllllnet f-ör kulturhuvuclstadsåret. I-iit mi:rclrömsscenaric är invi?,iiing av "llesa sten"

och HJ,gat"rtr:inaletri skuggan av etl klzrr'trci:kc:nt!ll trysikcelltrurrl inuvat'ande utibnnning' litt

rJrömscenario är traktäxa tiir trysikceni-l'ttn: i:clr ontrit'l;ettiirtg av pl;lnerna liir att ge Albano-

omriiclet etl ly[t som entrf till parkeii r"ch 
",it 

lä L:eråila dr:tta l'iir <leltagarna litl
ltiiirrrhuvtri-lstacl:rårets konl'erc;is { :i;'aliit f iii'ir'ti'c derr i7 nte'i' Iri'lrbtlltr'!c'ts i'*11 sonr själl'k!ar

diskussirtnspartter ställer: krar p:i []-t:tiililla i'.linri(;tf{l *c}i r'älsiili'ill* renii";§er lnen också på en

ir:tc r1e ttyliptt,n ertrirllna rniiiiistipcliiiidi'ilii iår'r;l' :ii;;li':lst:n itriisi';l aktilt :'rilr'r en iiislling r;otrt

get' ftirhurtri+t kansliresLlrsrr i tlatrtiiilcll'.

lltcckht-,lnr I gQ7 "01-,15

i' .'r'rri i l I r..: ! iL,.;".'l

l{ichaicl lUurray, Pcter Scit;rt"'tz' i:}irgiii'i ilcrgilr'i1r';' l.'i11:; (iuli1:'::rg"4nrt"'\'lartdrirg" Anntr

N4urray, Iisnfik lVaiik:nsiri-iiu. illtri:;it:t' 
'.;''t-,116ir::t. 'iittia 'r'''ul:ilrc
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